
GLB



Inget är längre vad det har varit. Världen förändras allt snabbare och är full av möj
ligheter. Allt går om man har ett öppet sinne – och en bil som är med på det mesta. 
Upplev frihet och utrymme som aldrig förr: upptäck nya GLB från MercedesBenz.

Open for whatʼs next



Varje linje och varje detalj hos den kraftfulla suvdesignen har ett gemensamt mål – 
 att skapa maximalt med frihet åt dig. Som den första i sitt slag definierar GLB 
 utrymme på ett nytt och generöst sätt. Den är en trogen följeslagare som gärna 
 hänger med på nya äventyr. Här finns gott om plats för dig med stora projekt.

Frihet i dess skönaste form



Lev livet fullt ut och gör det bekvämt. Den andra sätesraden kan flyttas 
i längsled, och i kombination med en tredje sätesrad som tillval ger det 
flexibla utrymmen som kan anpassas till just ditt liv. En bekväm tillvaro får 
du även tack vare komfortstolar och flera andra komfortfunktioner.

Komfort de luxe



Nya GLB vet vad som väntar – även utanför asfalterade vägar. Säkerhetskonceptet  
i GLB ser till att du tar dig fram utan problem på olika underlag. Terrängkörprogrammet 
ger bättre grepp på åkervägar eller löst underlag och anpassar effektutvecklingen  
och ABSregleringen när du kör utanför asfalterade vägar.

Förutseende åt alla håll och kanter



Nya MBUX multimediesystem håller dig alltid uppdaterad. Det är inte bara superenkelt  
att använda, utan kan också anpassas på flera olika sätt. Följ bara din intuition – och håll 
kontakten med världen och dina nära och kära.

Utökar möjligheterna med intuition



Vi drivs av nyfikenhet. Vi vill veta vad som väntar. Då är det bra att inte 
behöva fundera för länge på om det senaste infallet passar bilen och 
tvärtom, utan bara kunna köra iväg. Upptäck nya GLB: med en andra 
sätesrad som kan flyttas i längsled och plats för upp till sju personer 
(tillval) är du alltid så flexibel som situationen kräver. Oavsett vilka planer 
du har i livet – eller livet för dig.

Gjord för nya erfarenheter



Valet är fritt – flera möjligheter att ge kommandon med samma goda 
resultat: pekskärm, direktknappar för media, navigation och telefon, 
pekkontrollknappar på ratten, pekplatta eller utökad röstigenkänning.

Följ med på vägen mot autonom körning: Toppmoderna system hjälper 
dig att reglera hastigheten, styra, byta fil och undvika kollisioner, allt 
beroende på situationen. Olycksrisken sänks – de åkande och övriga 
trafikanter skyddas effektivt, och du når dina mål avspänt och säkert.

Röststyrningssystem LINGUATRONIC
Den naturliga röststyrningen kan dessutom utökas med MercedesBenz 
onlinetjänster, till exempel för väderinformation eller internetradio. 
Du kan också röststyra funktioner som klimatanläggning eller sätesvärme.

Vindrutevisning
Goda utsikter till sportig körglädje och en oöverträffad körkänsla: 
Vindrutevisningen förvandlar vindrutan till en digital instrumentpanel. 
Du har viktig information direkt i synfältet och kan rikta din fulla 
 uppmärksamhet mot vägen och trafiken framför dig.

Körhjälpspaket Användarkomfort



Tredje sätesrad för två personer med förskjutning i längsled av den andra sätesraden
Även antalet sittplatser och lastvolymen i din bil kan anpassas för olika tillfällen. Vid behov kan du förflytta hela baksätet 140 mm och därmed 
förstora antingen bagageutrymmet eller benutrymmet bak i bilen. Den tredje sätesraden ger plats för ytterligare två passagerare och fälls in eller 
ut i en handvändning. Utnyttja flexibiliteten när du behöver ta med fler passagerare eller skrymmande bagage.

MULTIBEAM LED och dimstrålkastare
Perfekt sikt: De adaptiva MULTIBEAM LEDstrålkastarna kan snabbt anpassa varje enskild LEDlampa efter den rådande trafiksituationen. Det 
partiella helljuset skärmar av andra trafikanter utan att blända dem. Vidvinkel och kurvljuset lyser upp synfältet optimalt så att du kan uppmärk
samma faror på ett tidigare stadium. Dimstrålkastarna sprider ljuset bredare än huvudstrålkastarna och kan därmed lysa upp vägrenen bättre.



GLB imponerar med massor av praktiska funktioner som ingår utan att du behöver göra 
ett enda tillval. Bland annat har baksätets ryggstöd inställbar lutning och kan fällas och 
delas i förhållandet 40/20/40, och bagagegolvet kan höjas och sänkas. Bakom den höga 
säkerhetsstandarden står en aktiv bromsassistent.

Grundutrustning
Med designversion Style skiljer sig din bil från grundmodellen och bjuder på extra  
elegans såväl interiört som exteriört. Här ingår särskilda detaljer såsom aerodynamiskt 
optimerade 17tums lättmetallfälgar samt klädslar och dekorsömmar som är exklusiva  
för designversionen.

Designversion Style
Designversionen Progressive uppgraderar din bil avsevärt och ger ett mervärde som 
både syns och känns. Upplev avancerad teknik och den unika, uttrycksfulla livsstilen 
med en suv. Dessutom ger designversionen fler snygga kombinationer interiört och 
 exteriört – till exempel med läderpaket och Night Package.

Designversion Progressive
AMG Line understryker bilens dynamiskt sportiga sida både inuti och utanpå. Några 
 exklusiva kännetecken är AMG Styling och diamantgrillen med enkellamell. Sportstolarna 
lovar högsta sittkomfort bakom sportratten som är avfasad nedtill och klädd i äkta nappa. 
Här finns också direktstyrning för en ännu intensivare körupplevelse.

Designversion AMG Line



Kör som du själv föredrar. Med DYNAMIC SELECT kan du välja olika körprogram med en knapptryckning. Dessa ändrar egenskaperna 
för motor, växellåda, chassi och styrning. I Sportläget är köregenskaperna utpräglat dynamiska, medan grundinställningen Comfort 
bjuder på harmoni och komfort. ECO i sin tur fokuserar på högsta effektivitet och sparar bränsle och pengar.

DYNAMIC SELECT
Njut av hög komfort på motorväg och skär snäva kurvor med sportig elegans. Det välavvägda komfortchassit ger dig allt från  
sportiga stötdämpare till en enastående körstabilitet. Det gör körningen säker och bäddar för massor av körglädje.

Komfortchassi



Mått

Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.
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Dieselmotorer

GLB 180 d GLB 200 d GLB 200 d 4MATIC GLB 220 d 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.950 1.950 1.950 1.950

Effekt, kW [hk] vid v/min 85 [116] / 3.400 - 4.400 110 [150] / 3.400 - 4.400 110 [150] / 3.400 - 4.400 140 [190] / 3.800

Acceleration 0–100 km/h, s 11,3 9 9,3 7,6

Maxhastighet, km/h 188 204 201 217

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

5,4 - 6,1 
 

5,4 - 6,1 5,7 - 6,4 5,7 - 6,5 

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 143 - 160 143 - 160 148 - 167 149 - 169

Utsläppsklass/energiklass A A A A

Bensinmotorer

GLB 200 GLB 250 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.332 1.991

Effekt, kW [hk] vid v/min 120 [163] / 5.500 165 [224] / 5.500

Acceleration 0–100 km/h, s 9,1 6,9

Maxhastighet, km/h 207 236

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

6,9 - 7,8 7,8 - 8,8 

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 156 - 177 177 - 199

Utsläppsklass /energiklass B C

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

 De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Det rör sig om “WLTP-CO2-värdet” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning 
har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse 
mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. 
Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda 
och levererade bilen.



Om uppgifterna i denna publikation: Produktförändringar kan ha ägt rum efter sista redigering (16 maj 2019). Tillverkaren 
har rätt att införa konstruktions och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under 
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för eventuella feltryck. 
Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd produkt 
utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår i standard

leveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter  
är dock endast giltig i Tyskland vid tidpunkten för publikationens manusstopp. Kontakta din lokala MercedesBenz 
återförsäljare om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Daimler AG, dialog@daimler.com, 090719

MercedesBenz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan den globala stiftelsen ”Laureus Sport  
for Good Foundation” grundades år 2000. Stiftelsen är ett av de viktigaste sociala initiativen för märket MercedesBenz. 
Laureus Sport for Good sponsrar sociala idrottsprojekt för behövande barn och ungdomar och har som mål att  
skapa möjligheter och förmedla viktiga värderingar som lagkänsla, respekt och målmedvetenhet. Vårt ledmotiv är 
”Change the Game for Kids” och det vill vi gärna dela med dig. När du köper en MercedesBenz stöder du stiftelsen 
”Laureus Sport for Good”.


